
Weinig dingen hebben zoveel invloed op het interieur als 

de vloer. Iets om goed over na te denken dus! Gelukkig 

beschikken we over een uitgebreid aanbod aan designs. 

Onze vloeren zijn leverbaar in dezelfde stijl als de traptreden. 

Wordt het een een comfortabele eiken look? Of een stijlvolle 

betonlook? Wat de interieurwensen ook zijn, bij Next Step 

hebben we de juiste vloer. 

Next Step vloeren zijn gemaakt voor ruimten waarin geleefd 

wordt. De harde kern, in combinatie met de stevige toplaag 

zorgen ervoor dat je vloer jaren mooi blijft. De vloeren, die we 

leveren als kliklaminaat, zijn geschikt voor intensief gebruik. 

Sterk genoeg voor bedrijfspanden, wachtruimten en musea. 

Bestand tegen spelende kinderen, scherpe objecten of  

hete vloeistoffen.

Bij het maken van onze vloeren, gaan we zo duurzaam mogelijk 

te werk. Zo gebruiken we alleen duurzame materialen. Al onze 

vloeren zijn voorzien van een FSC-label. Dit zijn wereldwijd 

de twee leidende keurmerken voor verantwoord bosbeheer. 

Zelfs de unieke hogedruk toplaag van onze vloeren is voorzien 

van FSC-keurmerk en is biologisch afbreekbaar. 

Voor elk interieur

Hoge belastbaarheid

Duurzame vloeren

DE VOORDELEN VAN 
NEXT STEP VLOER

 Creëer je eigen sfeer

 Dezelfde designs als de Next Step trappen

 Topkwaliteit

 Slijtvast, onderhoudsarm en antislip

 Duurzaam

 Eenvoudig zelf aan te leggen

Next Step vloeren
Een regelmatig terugkerend probleem bij het inrichten van een woning is dat het 

niet lukt om de traptreden en de vloer te matchen. Met de introductie van Next 

Step vloeren is dit verleden tijd. Next Step vloeren beschikken over dezelfde 

eigenschappen als de traptreden: mooi, onderhoudsarm en slijtvast!

MEER WETEN OVER NEXT STEP VLOEREN?

  next-step.nl/next-step-vloer



Collectie

Vragen?

Voor een vrijblijvende vraag of informatie kun je ons altijd 

benaderen. Via e-mail, telefonisch of door een afspraak te 

maken en langs te komen. De koffi  e staat klaar!

Next Step

Productiestraat 2

8263 BR Kampen

038 201 99 63

info@next-step.nl

next-step.nl

Glen Oak 4081Sunday Oak 4080

Monocrete 3563

River Pine 4181

Narvic Dock 3243

Night Ash 4068

Blue Steel 4915

Black 0901 Eternal Iron 3236

Bergen Ash 4069

Noce Romantica 4447Wengé 4390

Chalet Oak 4005

Sugar Beech 4183

Michigan Elm 4019

Country Oak 4164
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